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)ماإلشالً دَٖ احلفاظ عمٜ الدواء ٔاألوٕاه ٔاألعراض


) 

م

سملػملفمسػملكمطؾماألدؼمملنم،مضممللماإلدةممدؼـماخؿمملرهمآموص

ماْظكملكبدؿبػمَلمملمؾب...}تضملمملظب: ماظػملَِّف مِسؽملؿبدؽب ؽب ماظدىبؼ م{إكبنمب مسؼملران: م،م19ػول ؼ

مِعؽملؿبفؾبموؽبػؾبقؽبموؽبعؽب}وضممللمتضملمملظبم: مؼؾبعمْلؾؽبؾؽب ؿب مَصػمَل مِدؼؽملـبممل ماْظكملكبدؿبػمَلمملمكب مؼؽبؾؿبؿؽبغكبمَشؿملؿبرؽب ؿب

ؽب ؽـبماْظكؽبمملِدركبؼ مؼ.85ػولمسؼملران:مم{ِصلماْظـملِخرؽبِةمِع

ماظدعمملءم ماظدؼـمأغفمضبمملصظمسػملكمحرعهمل وعـمسصملؼملهملمػذا

مواألسراض مصؾمللمعـممواألعقال م، مسصملؿملؼملهمل معؽملزظهمل معـ مشلممل مٌممل ،

مسػملؿملؾملممل ماحملمملصصملهمل مصبنمل ماظيت ماًؼملس مماظسملرورات وػلم،

م)ايظملمملزمسػملكم:ماظؽملظملسم،ماظدؼـم،ماظضملعملؾم،ماظضملرضم،ماٌمملل(.م

صعملدموردماظؽملؾمللمؼبماظعملرونماظغملرؼؿممأوا عَ حفظ الدواء

سـمضؿؾماظؽملظملسمواظؿقذؼرمعـمإراضهملماظدعمملءمنطملرلمحؼممؼبمأطـرم

مضممللمتضملمملظب: ماظؽملؽبقبظمْلسؽبم}عـمعقضعمؼبماظعملرونماظغملرؼؿ، متؽبعمْلؿؾبػمُلقْا وؽباَل

وؽباَلم}ؼم،موضممللمتضملمملظبم:م14ػاألغضملمملم:{مِنمملْظقؽبؼكبقب...اظقَبِؿلمحؽبرؽبقبمؽبماظػمّلفؾبمإكبالقَب

                                                           

إلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقة.منمملحىملمنممل–(ماظرملؿمليم/مؼقدػمعزملشملظملكمأغبد 



 

- 186- 

 

مِنمملْظقؽبؼكبقب... مإكبالقَب ماظػملقَبفؾب ماظقَبِؿلمحؽبرؽبقبمؽب ماظؽملؽبقبظمْلسؽب م{تؽبعمْلؿؾبػمُلقا م،م33ػاإلدراء: ؼ

ونؿملؽملوملماظلؽملهملماظؽملؾقؼهملمأنماٌقملعـمالمؼزالمؼبمصلقهملمعـمدؼؽملفم

ؿبمسؽبؾؿبِدم عمملٕمؼزملنملمدعممًلمحراعممًلموإالموضعممؼبموررمملتماألعقرم،مصضملؽب

ؿبموؽبرؿبَرمملِتماأُلعؾبقركبماظػملَّ كبمسؾبؼملؽبرؽبم)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(مَضممللؽبم:م)إكبنمبمِع ِفمنؿب

ؿبمَأوؿبَضعؽبمغؽبظمْللؽبفؾبمِصؿملؾملؽبمملم،مدؽبظمْلَؽماظدمبمكبماْظقؽبرؽبامكبمِنطملؽبؿملؿبركبم اظَِّؿكماَلمعؽبكؿبرؽبجؽبمِظؼملؽب

ِحػملخملِف(م)رواهماظؾكمملري(،موسـمانـمسؼملرم)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(مضممللم:م

م) ؽبػملَّكماظػملَّ ماظػملَِّف مرؽبدؾبقلؾب ؾبمَضممللؽب ماْظؼملؾبقملؿبِع مؼؽبزؽبالؽب ؿب م)َظ م: موؽبدؽبػملَّؿؽب( مسؽبػمَلؿملؿبِف فؾب

ؿبمِدؼؽمِلِفمعؽبمملمَظؿؿبمؼؾبزمِلنملؿبمدؽبعـبمملمحؽبرؽباعـبمملم(م)رواهماظؾكمملري(.مم مِصلمُصلؿبقؽبهمٍلمِع

مػرؼرةم مَأنل مصضملـ م، ماٌؾملػملغملمملت معـ مظؿملضملد مذظؽ مإن نؾ

ماظؽمليبىب مسـ مسؽملف( مآ م:مم)رضل مَضممللؽب مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ) ػملك

ٌُق) مبم؟ماجؿبؿؽبؽمِلؾؾبقاماظلمبؾؿبعؽبما م،موؽبعؽبمملمػؾب ِٓ ِنعمَلمملِتم!ممضمملُظقام:مؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبما

مإكبالَّم ُٓ م،مواظلىبقؿبرؾبم،موؽبَضؿؿبؾؾبماظؽملمبظمْلسكبماظَّيتمحؽبرمبمؽبما ِٓ َضممللؽبم:ماظرملىبرؿبُكمنممل

نمملَيؼىبم،موأطؾؾبماظرىبنؽبمملم،موأْطؾؾبمعؽبممللكبماظؿملؽبِؿؿملؿكبم،مواظؿمبقؽبظخمللمؼؽبقؿبمؽبماظزمبحؿبِػم

ٌُقملؿبِعؽملؽب ٌُقؿبزملؽبؽملؽبمملِتما ممملِتماظطملؽبمملِصَةِت(م)عؿظملؼمسؽبػمَلؿملؿبِف(.موَضذؿبفؾبما
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مػذهم مسػملكمِسصمَلؿ مودػملؿ( ماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف وؼقملطقبد

م،مصضملـم م،مونؿملمملغممًلمًشملقرتؾملممل اىرميهملمتؽملظملرلـبامظػملؽملظملقسمعـمارتغملمملنؾملممل

مأنمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفم م)رضلمآمسؽملف( أنلمػرؼرة

ضكبماذؿبؿؽبرؽبُطقامِصلمودػملؿم(مضمملل:م)مَظقؿبمَأنؽبقبمَأػؿبؾؽبماظلؽبقبؼملؽبمملِءموؽبَأػؿبؾؽبماأَلرؿب

لبمأَلَطؾؽبقبؾملؾبؿؾبماظػملقَبفؾبمِصلماظؽملؽبقبمملركب(م)رواهماظذلعذي(. مدؽبمكبمعؾبقملؿبِع

محرعهملم مسػملك مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب مأطد وضد

اظدعمملءمؼبمخشملؾهملماظقداعم،مصضملـمَأنلمنؽبغمْلرةم)رضلمآمسؽملف(مأنمبم

ركبمرؽبدؾبقلؽبمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَضممللؽبمؼبمخؾبشمْلؾؽبِؿِفمؼؽبقؿبمؽبماظؽملمبقؿب

ِنؼمِلؽملـبكمؼبمحؽبفمبهمِلماظقؽبدؽباعكب:م)إنمبمِدعمملءُطؿؿبم،موؽبأعؿبقؽباَظغمُلؿؿبم،موأسؿبرؽباضؽبغمُلؿؿبم

مؼبم مػؽبذؽبا، مذؽبؾملؿبركبُطؿؿب مؼب مػؽبذؽبا، مؼؽبقؿبِعغمُلؿؿب مَطقؾبرؿبعؽبهمِل مسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿب حؽبرؽبامفب

منؽبػمَلِدُطؿؿبمػؽبذؽبا،مأالمػؽبؾؿبمنؽبػملَّطملؿبوملؾب(م)عؿظملؼمسؽبػمَلؿملؿبِف(.

ؼبمطؼملمملمأطدماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسػملكمحرعؿؾملمملمم

أحمملدؼىملمأخرىم،معؽملؾملمملم:معمملمرواهمأنقمػرؼرةم)رضلمآمسؽملف(مأنم

اظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مضمملل:م)ُطؾنبماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكبمسؽبػمَلكماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكبم

معقضػم مؼغملـ موٕ معلػملؿ(، م)رواه موؽبِسرؿبضؾبفؾب( موؽبعؽبمملُظفؾب مدؽبعؾبفؾب حؽبرؽبامفب
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اإلدةممؼبمايظملمملزمسػملكماظدعمملءمضمملئؼملممًلمسػملكمهزملنيماجملؿؼملعم

ػملؿملهبمملمصعملطم،منؾماعؿدؽبقبتمغصملرتفمظؿرملؼملؾماظضملةضمملتمننيماٌلػملؿمداخ

مصؿفدمأنمردقلمآم) ػملكمآم اٌلػملؼملنيموشرلماٌلػملؼملنيم،

ؼؾقىملمسـماظشملرقماظلػملؼملؿملؽبقبهملمم-ؼبمعضملصملؿمأحقاظفم-سػملؿملفمودػملؿ(

واشلمملدئهملمظػملؿضملمملعؾمععماٌكمملظظملنيمظفم،محؿكموإنمطمملغقامؼبمحمملظهملم

متؽبعمْلؿؾبػمُلقاممحربمعضملفم،مصغملمملنمعـمعبػملهملمو مملؼمملهمظعملقؽبقبادهمدائؼملـبممل: )اَل

مذؽبؿملؿبكـبمملمَصمملِغؿملـبممل،موؽباَلمِرظمْلًة،موؽباَلم ؽبطمِلرلـبا،موؽباَلماعؿبرؽبَأًة(م)رواهمأنقمداود(.م

مطذظؽمسػملكممم مودػملؿ( مآمسػملؿملف وضبرصماظؽمليبم) ػملك

مادؿشملمملعمإظبمذظؽمدؾؿملًةم،مومممملمؼدلمسػملكم وؽملؾبقبنملمايربمعممل

ذظؽمضقظفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مظلؿملدغمملمسػمللكبقبمنـمأنلمرمملظنملم

م)اغؿبظمُلذؿبم)رض مخؿملدل: مؼبمشزوة ماظراؼهمل مأسشملممله مسؽملدعممل مآمسؽملف( ل

م،م مإكبَظكماإلكبدؿبَةمكب مادؿبسؾبؾملؾبؿؿب مثؾبؿؽبقب م، مِنلؽبمملحؽبِؿؾملكبؿؿب سؽبػمَلكمركبدؿبػمِلَؽمحؽبؿؽبقبكمتؽبؽملؿبزكبلؽب

مِنَؽمرؽبجؾبًةم ماظػملقَبفؾب مؼؽبؾملؿبِديؽب مأَلنؿب مَصقؽباظػملقَبِف مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب، مؼؽبِفنملؾب مِنؼملؽبممل وؽبَأخؿبِؾرؿبػؾبؿؿب

ؿـبمَأنؿبمؼؽبغمُلقنؽبمَظ مَؽمحؾبؼملؿبرؾبماظؽملؽبقبضملؽبؿكب()رواهماظؾكمملري(.خؽبؿملؿبرفبمَظَؽمِع

موظؿملسمػذامصقلنملمنؾمإنمتروؼعماٌلػملؿمؼبماإلدةمم
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مَأنلم مصضملـ ماظظملغملمملػهمل، مأو مطمملنمعـمنمملبماظدسمملنهمل موظق عؽملؾمللمسؽملف

مَأنؾبقماْظعمَلمملِدؿكبم) ػملكمآمسػملؿملفم ػؾبرؽبؼؿبرؽبةم)رضلمآمسؽملف(مضمملل:مَضممللؽب

ؿبمَأذؽبمملرؽبمإكبَظكمَأِخؿملِفمِنقؽبِدؼدؽبٍةمَصكملكبنمبمودػملؿ: اْظؼملؽبَةِئغمَلهمَلمتؽبػمْلضملؽبؽملؾبفؾبمحؽبؿمبكمم)عؽب

موؽبإكبنؿبمَطمملنؽبمَأخؽبمملهؾبمأَلِنؿملِفموؽبُأعىبِف()رواهمعلػملؿ(.م

مواظؿقرؼؿ ماظؽملؾملل مػذا مأن موشرلممسػملك ماٌلػملؿ ؼرملؼملؾ

اٌلػملؿم،مودرلةماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مخرلمذمملػدمسػملكم

مإظبم مؼفملتل ماظؿملؾملقدي مايدل مدؾبضملؿبؽملؽبهمل منـ مزؼد مذا مػق مصؾملممل ذظؽم،

مصؿملفملخذماظؽمليبم) ػملكمآم م، مسؽملده مظف مظؿملشملػملنملمدؽبؼؿبؽملـبممل مودػملؿ( سػملؿملف

زؼدفبممبفمملععمضؼملؿملزملفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م،موؼؽملصملرمإظؿملفمنقجفم

مأالم م: مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك مآ مظردقل موؼعملقل م، شػملؿملظ

مم-تعملسملؿملينم مربؼملد مإغغملؿم-ؼممل مآ مصق منينمسؾدمم-حعملقِبل؟ ؼممل

ضقممعؾبشمْلؾفب،موظعملدمطمملنمظلممبكمملظشملؿغملؿمسػملؿم،مصؿملعملقلمم-اٌشملػملنمل

مإظبمسؼملرمنـماًشملمملبموسؿملؽملمملهمتدورانمزؼ مغصملرتؾب دمنـمدؾبضملؿبؽملؽبهملم:

مأيم موضمملل: م، مثؿمرعمملغلمنؾزملره م، مطمملظظملػملؽماٌلؿدؼر ؼبموجؾملف

سؽبدؾبوؽبقبمآم،مأتعملقلمظردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(معمملمأزلع،م
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وتظملضملؾمنفمعمملمأرى؟مصقماظذيمنضملـفمنممليؼكبقبم،مظقالمعمملمُأحمملذرمَصقؿبتؽبفؾبم

مو مسؽملعملَؽ. مػذا منلؿملظملل مسػملؿملفمظسملرنوملؾب مآ م) ػملك مآ ردقل

مُطؽملؽبقبمملم م)إغؽبقبممل مثؿمضممللم: م، مإظبمسؼملرمؼبمدغملقنموتؾبقملؽبدة مؼؽملصملر ودػملؿ(

ماأَلدؽباِءمم كب متؽبفمْلعؾبرؽبِغلمِنقؾبلؿب مَأنؿب مسؾبؼملؽبرؾب، مِعؽملؿبَؽمؼؽبممل مػؽبذؽبا مإكبَظكمَشؿملؿبركب َأحؿبقؽبجؽب

م مِنِف ماذؿبػؽبنملؿب م، ماظؿقبؾؽبمملسؽبهمِل كب مِنقؾبلؿب مم-وؽبتؽبفمْلعؾبرؽبهؾب مسؾبؼملؽبرؾب محؽبعملقَبفؾب،مم-ؼؽبممل َصمملْضسمِلِف

ؿـبمتؽبؼملؿبرلبمعؽبغمَلمملنؽبمعؽبمملمرؾبسؿبؿؽبفؾب(م)رواهمانـمحؾمملن(.وؽبزكب ؽبم ؽبمملسـبمملمِع مدؿبهؾبمِسرملؿبركبؼ

 

ٔنىا حافظ اإلشالً عمٜ الدواء حافظ أٖضا عمٜ األوٕاه 

م(م مأومخممل ممًل صممليظملمملزمسػملكماٌممللمؼبماإلدةمم)دقاءمطمملنمسمملعممًل

موؼضملؿدلم م، مواظضملؾمملد ماظؾةد مذؽقن متدار منف مألن مذرسؿملهمل، ضرورة

مألنمماالسؿداءمسػملؿملفماسؿداءـب سػملكمذبؼملقعماألصرادمواجملؿؼملع،

اظذيمؼلرقمعـماٌممللماظضملمملممصكملغفمؼلرقمعـماألعهملمطػملؾملمملم،موسػملؿملفم

إثؿمطؾمعـمظفمحؼمؼبمػذاماٌممللم،مصضملـمأنلمػرؼرةم)رضلم

آمسؽملف(مضممللم:مخرجؽملمملمععماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإظبم

ماٌؿمملعم مشؽملؼملؽملممل م، موالمورضممل مصػملؿمغطملؽملؿمذػؾممل خؿملدلمصظملؿحمآمسػملؿملؽملممل

مآم مردقل موعع ماظقادي مإظب ماغشملػملعملؽملممل مثؿ مواظـؿملمملب، واظشملضملمملم
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) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسؾدمظفموػؾفمظفمرجؾمعـمجذاممؼدسكم

صػملؼملمملمغزظؽملمملماظقاديمضمملممسؾدم،مرصمملسهملمنـمزؼدمعـمنينماظسملؾؿملنملم

مصرعلمنلؾملؿم مرحػملف مضبؾ مودػملؿ( مآم) ػملكمآمسػملؿملف ردقل

مردقل مؼممل ماظرملؾملمملدة مظف مػؽملؿملؽممل مصعملػملؽملممل محؿظملف، مضممللممصغملمملنمصؿملف آم،

ردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)طةمواظذيمغظملسمربؼملدم

مؼقمم ماظطملؽملمملئؿ معـ مأخذػممل مغمملرـبا مظؿػملؿؾملنملمسػملؿملف ماظرملؼملػملهمل مإن نؿملده

خؿملدلمٕمتزملؾؾملمملماٌعملمملدؿ(،مضمملل:مصظملزعماظؽملمملسمصفمملءمرجؾمنرملراكم

أومذراطنيمصعملممللمؼمملمردقلمآمأ ؾوملمؼقممخؿملدلم،مصعملممللمردقلم

راكمعـمغمملرمأومذراطمملنمعـمغمملر(مآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:مذ

م)رواهمعلػملؿ(.

متطملؿملمبرتم فب مسممل مؼرىمأغف مؼبمسمملٕماظؽملمملسماظؿملقم واٌؿفملعىبؾؾب

ماٌظملمملػؿملؿؾبم مصؿملف موتؾدمبظومل ماظزملقبقؿملقهمل، ماظعمِلؿملؽبؿ معـ مطـرلفب صؿملف

معـم مطـرل مسػملكمغظملقسكب ماٌمملدة مدؽبؿملؿبشمَلرؽبتمصؿملف فب مسممل م، اٌلؿعملؿملؼملهمل

مصراحق مُضػملقِنؾملؿ مسػملك مػؽبؿملؿبؼملؽبـ ماٌممللكب موإؼـمملرؾب مصبؼملضملقنماظؽملمملسم، ا

منفمليىبمدؾؿملؾ،موتلمملػػملقامؼبم اظدقبغؿملمملمنغملؾىبمررؼؼموؼلؿغملـِرونمعؽملؾملممل
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عبعماألعقال،مالمؼؾملؼملؾملؿمحةلمأممحرامم،محؿكم دؽبقمصؿملؾملؿم

م)ؼؽبفمْلِتلمسؽبػمَلكماظؽملمبمملسكبم م: مودػملؿ( ضقلماٌزملشملظمللم) ػملكمآمسػملؿملف

ؿبما ؽبماْظقؽبَةلكبمَأمؿبمِع ْظقؽبرؽبامكب(مزؽبعؽبمملنفبماَلمؼؾبؾؽبمملِظلماْظؼملؽبرؿبءؾبمعؽبمملمَأخؽبذؽبمِعؽملؿبفؾبمَأِع

م) قؿملحماظؾكمملري(.

وعـم قرماالسؿداءمسػملكماٌممللماظضملمملمم:ماظلرضهملم،مواالخؿةسمم

ماظضملمملمم ماٌمملل مادؿطملةل مأو م، ماظقزؿملظملهمل معـ مواظذلننبحؾب م، واظرىبذقة

ألشراضمدؿملمملدؿملهملمحزنؿملهملمصؽقؼهملم،موشرلمذظؽمعـم قرماالسؿداءم،م

متضملمملظب:م مصعملمملل مذظؽ مسػملك ماظضملعملقنهمل موجؾقب( م)سزقب مآ مذؽبرؽبع صعملد

ؽبموؽباظلمب} مملركبقؾبموؽباظلمبمملركبَضهمُلمَصمملْضشمَلضملؾبقامَأؼؿبِدؼؽبؾملؾبؼملؽبمملمجؽبزؽباءـبمِنؼملؽبمملمَطلؽبؾؽبمملمغؽبغمَلمملاًلمِع

محؽبغمِلؿملؿفب مسؽبزكبؼزفب موؽباظػملَّفؾب مايرانهملم38ػاٌمملئدة:{اظػملَِّف منؾمذرعمحد ؼ،

م مشزملؾـبممل مسػملؿملف مؼلشملق مٌـ ممصعملمملل، ؽبم}:دؾقمملغف ماظَِّذؼ مجؽبزؽباءؾب إكبغمبؼملؽبممل

فمَلرؿبضكبمَصلؽبمملدـبامَأنؿبمؼؾبعمَلؿمبػمُلقامَأوؿبمؼؾبقؽبمملركبنؾبقنؽبماظػملَّفؽبموؽبرؽبدؾبقَظفؾبموؽبؼؽبلؿبضملؽبقؿبنؽبمِصلماْظ

ؽبم مِع مؼؾبؽملؿبظمَلقؿبا مَأوؿب مِخػمَلمملٍف ؿـب مِع موؽبَأرؿبجؾبػمُلؾملؾبؿؿب مَأؼؿبِدؼؾملكبؿؿب متؾبعمَلشملَّعؽب مَأوؿب ؼؾبزملؽبػملَّؾؾبقا

مسؽبذؽبابفبم ماْظـملِخرؽبِة مِصل موؽبَظؾملؾبؿؿب ماظدنبغؿبؿملؽبممل مِصل مِخزؿبيفب مَظؾملؾبؿؿب مذؽبِظَؽ اْظفمَلرؿبضكب

مؼ.م33ػاٌمملئدة:م{سؽبصمِلؿملؿفب
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ظضملمملممطذظؽم:ماشؿزملمملبموعـم قرماالسؿداءمسػملكماٌممللما

األرضمنقضعماظؿملدمسػملؿملؾملمملمزػملؼملـبممل،مأوماالسؿداءمسػملكمأعةكماظدوظهملم

واألوضمملفم،مصضملـمسؽبمملِئرملؽبهمَلم)رضلمآمسؽملؾملممل(مسـمرؽبدؾبقلكبماظػملَِّفم) ػملكم

ؿبم ؽبماأَلرؿبضكبمُرقىبَضفؾبمِع ؿبمَزػمَلؿؽبمِضؿملدؽبمِذؾؿبرلبمِع آمسػملؿملفمودػملؿ(مَضممللؽب:م)عؽب

مدؽبؾؿبعكبمَأرؽبِضنيؽب(م)عؿظملؼمسػملؿملف(.

ماٌ مهوملمؼدهمإن مؼغملقن معـ مطؾ مسؽملد مأعمملغهمل ماظضملمملم مملل

موأنم متػملؽماألعمملغهمل، مضبمملصظمسػملك مأن مصؿملفنملمسػملؿملف معؽملف، ذلء

إكبنمبماظػملَّفؽبم}ؼرسمملػمملم،موأنمؼردػمملمطمملعػملهملمشرلمعؽملعملق همل،مضممللمتضملمملظب:م

ؽبماظؽملمبمملسكبم ؼؽبفمْلعؾبرؾبُطؿؿبمَأنمتؾبقملؽبدنبواماأَلعؽبمملغؽبمملِتمإكبَظكمَأػؿبػمِلؾملؽبمملموؽبإكبذؽبامحؽبغمَلؼملؿبؿؾبؿمنؽبؿملؿب

م متؽبقؿبغمُلؼملؾبقا مَطمملنؽبمَأن ماظػملَّفؽب مإكبنمب مِنِف مؼؽبضمِلصمُلغمُلؿ مِغضمِلؼملمبممل ماظػملَّفؽب مإكبنمب ِنمملْظضملؽبدؿبلكب

مؼ.58ػاظؽمللمملء:م{دؽبؼمِلؿملضملممًلمنؽبزمِلرلًا

مؼبم مجمملء معممل ماظضملمملم ماٌمملل محرعهمل مسصملؿ مسػملك مؼدل وممممل

اظزملقؿملقنيمعـمحدؼىملمَأِنلمحؾبؼملؽبؿملؿبٍدماظلمبمملِسِديىبم)رضلمآمسؽملف(م

مرؽبجؾبًة مادؿبؿؽبضملؿبؼملؽبؾؽب مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ماظؽمليبم) ػملك ماأَلزؿبِدممأن ؽب ِع

مَظغمُلؿؿبم مػؽبذؽبا مَضممللؽب مَضِدمؽب مَصػمَلؼملمبممل ماظزملمبدؽبَضهمِل مسؽبػمَلك ماظػملهؿؿبِؾؿملمبهمِل ؾب مانؿب مَظفؾب ؼؾبعمَلممللؾب
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وؽبػؽبذؽبامُأػؿبِديؽبمِظلمَضممللؽبمَصؾملؽبةَّمجؽبػمَلسؽبمِصلمنؽبؿملؿبومِلمَأِنؿملِفم،مَأوؿبمنؽبؿملؿبومِلمُأعىبِفم

مؼؽبفمْلخؾب ماَل موؽباظَِّذيمغؽبظمْلِللمِنؿملؽبِدِه ماَل مَأمؿب مؼؾبؾملؿبدؽبىمَظفؾب مِعؽملؿبفؾبمَصؿملؽبؽملؿبصمُلرؽب مَأحؽبدفب ذؾب

ذؽبؿملؿبؽـبمملمإكبالَّمجؽبمملءؽبمِنِفمؼؽبقؿبمؽبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمؼؽبقؿبؼمِلػمُلفؾبمسؽبػمَلكمرؽبَضؾؽبِؿِفمإكبنؿبمَطمملنؽبمنؽبضمِلرلـبامَظفؾبم

رؾبَشمملءفب،مَأوؿبمنؽبعمَلرؽبًةمَظؾملؽبمملمخؾبقؽبارفب،مَأوؿبمذؽبمملًةمتؽبؿملؿبضملؽبرؾب،مثؾبؿمبمرؽبَصعؽبمِنؿملؽبِدِهمحؽبؿمبكمرؽبَأؼؿبؽملؽبمملم

مإكبنؿبشمَلؿملؿبِف منؽبػملَّم-سؾبظمْلرؽبَة مػؽبؾؿب م)عؿظملؼماظػملَّؾملؾبؿمب مثؽبَةثـبممل( منؽبػملَّطملؿبوملؾب مػؽبؾؿب ماظػملَّؾملؾبؿمب طملؿبوملؾب

ؿبمَأِنلمػؾبرؽبؼؿبرؽبَةم)رؽبِضلؽبماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبفؾب(مسؽبـماظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبم سػملؿملف(م،موسؽب

ؿبمَأخؽبذؽبمَأعؿبقؽبالؽبماظؽملمبمملسكبمؼؾبركبؼدؾبمَأدؽباءؽبػؽبمملمَأدمبىم سؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مَضممللؽبم:م)عؽب

ؿـبمَأخؽبذؽبمؼؾبركبؼدؾب مإكبتؿبػمَلمملَصؾملؽبمملمَأتؿبػمَلظمَلفؾبماظػملَّفؾب(م)رواهماظؾكمملري(.ماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبفؾبم،موؽبعؽب

وظعملدمترنكمأ قمملبمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م

مػقم مصؾملممل م، محرعؿف موعراسمملة ماظضملمملم ماٌمملل مسػملك مايظملمملز سػملك

اظزملدؼؼم)رضلمآمسؽملف(مٌمملمتقظبماًةصهملمؼبم ؾؿملقهملموالؼؿفم

ماظلققم مإظب مذاػؾـبممل مسمملتعملف مسػملك محؾػملف مواضضملـبممل منؿملؿف معـ طبرج

مع مصؿملؽملمملديمسػملؿملف مظؿملضملؿملشمعـمطلنملمؼده، مؿمملجرـبا منـمدؿملدغممل سؼملر

:مؼمملمأنمملمنغملرمضدمطظملؿملؽملمملكماجػملسمماًشملمملبم)رضلمآمسؽملف(مضمملئًة

ٌزملمملحلماٌلػملؼملني،مثؿمؼؽملمملديمسؼملرم)رضلمآمسؽملف(مسػملكمأنكم
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مأنمملم مؼممل سؾؿملدةمنـماىراحم)رضلمآمسؽملف(مأعنيماألعهملموؼعملقل:

منم،مسؾؿملدة معـ موأػػملف مؼغملظملؿملف معممل منغملر مألنك ؿملوملماٌمملل،ماجضملؾ

صؿملعملقلمأنقمسؾؿملدة:مظفمععملدارمذمملةمؼبمطؾمؼقمموظؿملػملهمل،موظفمثقبم

مالمؼفملخذمثقبماظزملؿملػمإالمإذام ؼبماظزملؿملػموثقبمؼبماظرملؿمملء،

دػملؿمثقبماظرملؿمملء،موؼلؿؼملرمأنقمنغملرمسػملكمػذامعراسؿملـبمملمحؼمبماألعهملم

كبم منؿب كب ماْظقؽبلؽب كب مصضملؽب ماظضملمملممحؿكمغؾملمملؼهملمحؿملمملتفم، مسػملكمعمملشلممل حرؼزملـبممل

م)رضلمآمسؽمل م)رضلمآمسؽبػمِللدمل مَأنؾبقمنؽبغمْلرلب ماحؿبؿؾبسمِلرؽب مَظؼملمبممل مَضممللؽب: ؾملؼملممل(

مَظؾؽبؽمِلؾملؽبممل،م ؿب مِع ماظَِّؿلمُطؽملمبمملمغؽبرملؿبرؽببؾب ماغؿبصمُلركبيماظػملخملعمْلقؽبهمَل سؽملف(مَضممللؽب:مؼؽبمملمسؽبمملِئرملؽبهمُل

وؽباْظفؽبظمْلؽملؽبهمَلماظَِّؿلمُطؽملمبمملمغؽبزملؿبشمَلِؾحؾبمِصؿملؾملؽبمملم،موؽباْظعمَلشمِلؿملظمَلهمَلماظَِّؿلمُطؽملمبمملمغؽبػمْلؾؽبلؾبؾملؽبممل،مَصكملكبغمبمملم

مغؽبؽملؿبؿؽبظمِلعؾب مِعوملنبممُطؽملمبممل مَصكملكبذؽبا ماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽب، مَأعؿبرؽب مغؽبػمِلل مُطؽملمبممل مِحنيؽب ِنذؽبِظَؽ

مإكبَظكمسؾبؼملؽبرؽب،م مِنِف مَأرؿبدؽبػمَلوملؿب منؽبغمْلرلب مَأنؾبق معؽبمملتؽب مَصػمَلؼملمبممل م، مإكبَظكمسؾبؼملؽبرؽب َصمملرؿبدؾبِدؼِف

م)ذبؼملعم منؽبضملؿبدؽبَك( مجؽبمملءؽب ؿب معؽب مَأتؿبضملؽبؾؿبوملؽب مَظعمَلدؿب ماظػملَّفؾب مرؽبِحؼملؽبَؽ مسؾبؼملؽبرؾب: َصعمَلممللؽب

ماظزوائد(.

متقظبماًة منـماًشملمملبم)رضلمآمسؽملف(موٌممل مسؼملر صهمل

ماٌممللم محرعهمل معراسؿملـبممل موألعقاشلؿ مشلؿ محمملصصمًلممل منمملٌلػملؼملني دمملر
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مػذهم مٌـ مصعملمملل مزلمملغـبممل مإنػمًلممل مصرأى مؼقعممل مدمملر مإغف محؿك اظضملمملم

مصعملممللم)رضلمآم م، مظضملؾدمآمنـمسؼملر مإغؾملممل مظف: مصعملمملظقا اإلنؾ؟،

سؽملف(م:مضؼملقػمملمإظبمنؿملوملماٌممللمصقآمعمملمزلؽملوملمإالمنمملدؿمأعرلم

مؽملمملكمضمملظقام:مدسقػمملمإغؾملمملمإنؾمانـقملعؽملنيم،مإذامرسوملمػؽملمملمأومػاٌ

مأعرلماٌقملعؽملني،مثؿمضمملل:مردوػمملمإظبمنؿملوملماٌممللم.

وػمملمػقماًػملؿملظملهملماظراذدمسؼملرمنـمسؾدماظضملزؼزم)رضلمآم

مأعرلم موؼقضد مرسؿملؿف مسـ مظؿملقمملدؾف مسؼملمملظف مأحد مؼلؿدسك سؽملف(

ماغؿؾملكم موٌممل م، مضقئف مؼب مايلمملب مظؿملؿؿ معزملؾمملحـبممل اٌقملعؽملني

ماظضملزؼزمحلمملبم منـمسؾد مؼلفمللمأعرلماٌقملعؽملنيمسؼملر اظرجؾمندأ

مإظبم ماظضملزؼز مسؾد منـ مسؼملر مصؿملعملقم م، مأوالده موسـ م قؿف سـ

مصؿمللفمللماظرجؾمأعرلم م، موخر مثؿمؼقضدمعزملؾمملحـبممل اٌزملؾمملحمصؿملشملظملؽف

مسؽملدعمملم م: مصؿملعملقلم)رضلمآمسؽملف( اٌقملعؽملنيمسـمذظؽماظضملؼملؾ

طؽملوملمأحمملدؾؽمسـماظرسؿملهملمطؽملمملمغلؿسمللءممبزملؾمملحمؼقضدمنزؼوملم

موضدماغؿعملؾمايدؼىملمواظلقملالممعـمنؿملومل مأعممل عممللماٌلػملؼملنيم،

مالم ماًمملصمألغف معمملظل معـ مشرله مأوضدت مأوالدي موسـ سؽملك
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منزؼوملمعـمعممللم ممبزملؾمملحمؼقضد مأنمغلؿسمللء مسؽملدئذ ضبؾمظؽملممل

ماٌلػملؼملني.

مظظمِلؽؽبهملم موظؿملسمِعػمْلغمًلممل م، مظػملؼمللػملؼملنيمعبؿملضملـبممل مِعػمْلٌؽ صمملٌممللماظضملمملم

مُأعؽب مػؿ مإغمبؼملممل مواظعملمملئؼملقنمسػملؿملف معـماظؽملمملس، مؼبمِحظمْلصملفمعضملؿملمبؽملهمل ؽملمملء

وهزملؿملػملفم،مو ؽبرؿبصفمألػؿبػملفممصةمضبؾنبمألحٍدمأنمؼضملؿديؽبمسػملؿملف،مأوم

ؼفملخؾبذؽبمعؽملفمعمملمالمؼلؿقؼنبم،مألنمذظؽمؼضملدمخؿملمملغهملموُزػملؼملـبمملمواسؿداءـبم

مسػملكماٌلػملؼملنيمعبؿملضملـبممل.

،مؽملهملمؼؿضملرضماٌممللماظضملمملممظةسؿداءاتوسػملكمعرماظضملزملقرمواألزعمم

م أنمعسملؼملقغؾملمملموإنمتطملرلتمؼبماظرملغملؾمواظشملرؼعملهملمواألدػملقبمإاّل

واحدم،موؼؿؼملـؾمذظؽمؼبمادؿؽـمملرمأحدماألصرادمنفموحدهمندونم

حؼم،مأوماغؿزاعمعػملغملؿملؿفمعـمذبؼملقعماظؽملمملسمإظؿملفمندونمحؼم،م

مأومدقءمادؿكداعفمأومإتةصفم.

محرمماإلدةمماالسؿداءمسػملكماٌممللماظضملمملمم،طذظؽم وطؼملممل

حرمماالسؿداءمسػملكماٌممللماًمملصموجضملػملفمربرعـبمملمسػملكماظطملرلم،م

مأنماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمصضملـمأنلمػ م)رضلمآمسؽملف( رؼرة
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موؽبعؽبمملُظفؾبم مدؽبعؾبفؾب محؽبرؽبامفب ماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكب مسؽبػمَلك ماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكب م)ُطؾنب مضمملل: ودػملؿ(

موؽبِسرؿبضؾبفؾب(م)رواهمعلػملؿ(.

ٔنىا حافظ اإلشالً عمٜ الدواء ٔاألوٕاه حافظ أٖضا 

م،معمٜ األعراض ماإلدةم معؾمملدئ مأػؿ معـ مسػملؿملؾملممل مصممليمملصظ ،

م،ممحؿملىملمحرمماالسؿداء ماظلكرؼهمل مأو م، ماظؽملصملر مأو منمملإلؼذاء سػملؿملؾملممل

مؼؿفملذىمعؽملفم موشرلمذظؽمممممل م، مواظؽملؼملؿملؼملهمل م، ماظطملؿملؾهمل وطذظؽمحرم

ؿبمَضقؿبملبم}اٌلػملؿم،مضممللمتضملمملظب:م ؽـبموعؽبؽملؾبقامَظمملمؼؽبلؿبكؽبرؿبمَضقؿبمفبمِع ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظَِّذؼ

ؿبمِغلؽبمملٍءمسؽبلؽبكمَأنؿبمؼؽبغمُل مبمسؽبلؽبكمَأنؿبمؼؽبغمُلقغؾبقامخؽبؿملؿبرـبامِعؽملؿبؾملؾبؿؿبموؽبَظمملمِغلؽبمملءفبمِع

مبموؽبَظمملمتؽبػمْلؼمِلزؾبوامَأغؿبظمُللؽبغمُلؿؿبموؽبَظمملمتؽبؽملؽبمملنؽبزؾبوامِنمملْظفمَلْظعمَلمملِبمِنؽؿبسؽبماِظمملدؿبؿؾبم خؽبؿملؿبرـبامِعؽملؿبؾملؾب

م*م ماظصملَّمملِظؼملؾبقنؽب مػؾبؿؾب مَصفمُلوَظِؽَؽ مؼؽبؿؾبنملؿب مَظؿؿب ؿب موؽبعؽب ماْظكملكبميؽبمملنكب منؽبضملؿبدؽب اْظظمُللؾبققؾب

منؽب مإكبنمب ىب ماظصملَّ ؽب مِع مَطـِرلـبا ماجؿبؿؽبؽمِلؾؾبقا موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظَِّذؼ ىبمؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل ماظصملَّ ضملؿبضؽب

مَأنؿبم مَأحؽبدؾبُطؿؿب مَأؼؾبِقنملنب منؽبضملؿبسملـبممل منؽبضملؿبسملؾبغمُلؿؿب مؼؽبطملؿبؿؽبنملؿب موؽبَظممل متؽبفؽبلمبلؾبقا موؽبَظممل إكبثؿبؿفب

متؽبقمبابفبم ماظػملَّفؽب مإكبنمب ماظػملَّفؽب موؽباتمبعمُلقا مَصغمَلركبػؿبؿؾبؼملؾبقهؾب معؽبؿملؿبؿـبممل مَأِخؿملِف مَظقؿبؿؽب ؼؽبفمْلُطؾؽب

مسػملكم12،11ػايفرات:{رؽبِحؿملؿفب مؼبمذظؽمصؾملق موضع مصؼملـ م، ؼ

مسصملؿملؿمإنمٕمؼؿق مَأِنلمخشملر ؿب مصضملؽب م، ػملؾمعؽملفم مملحؾفمضؾؾمعقتف
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ػؾبرؽبؼؿبرؽبَةم)رؽبِضلؽبماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبفؾب(مَضممللؽبم:مَضممللؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفم

مذؽبلؿبٍءم مَأوؿب مِسرؿبِضِف ؿب مِع مِظفمَلِخؿملِف معؽبصمْلػمَلؼملؽبهمٌل مَظفؾب مَطمملغؽبوملؿب ؿب م)عؽب م: وؽبدؽبػملَّؿؽب(

مَظمملم مِعؽملؿبفؾبماْظؿملؽبقؿبمؽبمَضؾؿبؾؽبمَأنؿب مَطمملنؽبمَصػمْلؿملؽبؿؽبقؽبػملَّػمْلفؾب ؼؽبغمُلقنؽبمِدؼؽملؽبمملرفبموؽبَظمملمِدرؿبػؽبؿفبمإكبنؿب

ؿبمَظفؾبمحؽبلؽبؽملؽبمملتفبم َظفؾبمسؽبؼملؽبؾفبم ؽبمملِظحفبمُأِخذؽبمِعؽملؿبفؾبمِنعمَلدؿبركبمعؽبصمْلػمَلؼملؽبِؿِفموؽبإكبنؿبمَظؿؿبمتؽبغمُل

ؿـبمدؽبؿملىبؽؽبمملِتم ؽبمملِحِؾِفمَصقؾبؼمِلؾؽبمسؽبػمَلؿملؿبِف(م)رواهماظؾكمملري(. مُأِخذؽبمِع

معمملم موػذا م، مذعؿملؿ مخػملؼ موؼؾطملضمطؾ مؼغملره ماإلدةم إن

ماظؽمليبم مصضملـمأنلموضقف م، موأطدمسػملؿملف ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم(

ػؾبرؼرَةم)رضلمآمسؽملف(مأنمبمردقلؽبمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم(م

مالم ؿب معؽب مِصؿملؽملؽبممل ماٌظمْلػملسؾب م: مضمملظقا م م؟ ٌُظمْلػمِلسؾب ما كب معؽب م)أتدرونؽب م: َضممللؽب

مؼفملتلم ؿب مُأعمبيتمعؽب ؿب مِع ٌُظمْلػملسؽب ما مإنمب م: مَصعمَلممللؽب موالمعؽبؿؽبمملعم، مَظفؾب ِدرػؽبؿؽب

ماظعملؿملممل م،مؼؽبقمؽب مػؽبذؽبا مذؽبؿؽبؿؽب موَضدؿب موؼفملتل م م موزؽبطمملٍة مو ؿملمململب منزملةٍة عؽبهمِل

وَضذؽبفؽبمػؽبذؽبام،موؽبَأَطؾؽبمعممللؽبمػؽبذؽبام،مودؽبظمَلَؽمدؽبمؽبمػؽبذؽبامموؽبضؽبرؽببؽبمػؽبذؽبام،م

مَصؽمِلؿملؽبوملؿبم مصكملنؿب م، محؽبلؽملمملتِف ؿب مِع موػؽبذؽبا م، محؽبلؽبؽملؽبمملِتِف ؿب مِع مػؽبذؽبا صؿملؾبضملؿبشمَلك

ؿبمخؽبشمَل مملؼمملػؾبؿمَصشمُلركبحؽبوملؿبمحؽبلؽبؽملمملتؾبفمَضؾؿبؾمأنؿبمؼؾبعملسملكمعؽبمملمسؽبػمَلؿملِفم،مُأِخذؽبمع

مسؽبػمَلؿملِفم،مثؾبؿمبمُرركبحؽبمؼبماظؽملمبمملركب(م)رواهمعؾبلػملؿ(.


